
PRACTICAL  

GUIDE 



Aeroporto Internacional de Belém (Val 

de Cans International Airport) is located 

at Av. Júlio César s/n, Belém/PA, about 

5 km (3 miles) from the Conference 

Venue and 8 km (4 miles) from the 

suggested hotels. The taxi cost from 

International Airport to Belém downtown 

varies from R$25 to R$50 (Brazilian 

Currency), that is around US$ 8 to US$ 

15 (US dollars). 

 

The Valeverde Turismo is FAUBAI’s 

official agency for hotels, transfer and 

tourism. 

 

 

O Aeroporto Internacional de Belém 

(Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro) está 

localizado na Av. Júlio César, s/n, 

Belém /PA, a cerca de 5 km (3 milhas) 

do local da Conferência e a cerca de 8 

km (4 milhas) dos hotéis sugeridos. O 

preço do táxi do Aeroporto ao centro de 

Belém varia de R$ 25 a R$ 50 reais, o 

que corresponde  a $8 a $15 dólares 

estadunidenses.  
 
A Valeverde Turismo é a agência 

oficial do evento para hotéis, transfer e 
turismo.  
 
 

AIRPORT                                     AEROPORTO 

Welcome to  

FAUBAI 2019 Conference! 
Bem vindos à  

Conferência FAUBAI 2019! 
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IMPORTANT 
 

 Breakfast and wifi included in all suggested 

hotels 

 All prices are subject to change without prior 

notes 

 The confirmation of the reservation is subject 

to a vacancy in the hotels 
 

For booking please contact 

+55 91 3218-7333   

atendimento@valeverdeturismo.com.br 

 

 

IMPORTANTE 
 

 Todos os hotéis incluem café da manhã e wifi 

 Todos os preços estão sujeitos a modificação 

sem notificação prévia 

 A confirmação da reserva está sujeita à 

disponibilidade de vagas nos hotéis. 

 
Para agendamentos, contate 

+55 91 3218-7333   

atendimento@valeverdeturismo.com.br 

 

 

Hotels 
 

Types 
Distance to 

Hangar 

Convention Center 

Price Per Night Additional Charges 

Single Double ISS TAX 

Radisson- Business 

(unavailable) 

Very 

Comfotable 
7,2 km | 4,5 mi R$ 425,00 R$475,00 5% 10% 

Radisson- Executive] 

(unavailable) 

Very 

Comfotable 
7,2 km | 4,5 mi R$ 405,00 R$455,00 5% 10% 

Radisson Superior 

(unavailable) 

Very 

Comfotable 
7,2 km | 4,5 mi R$ 360,00 R$410,00 5% 10% 

Grand Mercure Belém 
(Room on-request) 

Very 

Comfotable 
6,7 km | 4,2 mi R$ 340,00 R$ 380,00 5% 10% 

Mercure Boulevard 

(Room on-request) 

Comfortable 5,7 km | 3,5 mi R$ 265,00 R$ 315,00 5% - 

Hotel Regente Comfortable 7,3 km | 4,5 mi R$ 219,00 R$ 239,00 - - 

+55 91 32187333 

The taxi company Coopertáxi operates 

at the airport 24/7. 

You can ask for a cab at the lobby or 

contact directly at +55 91 32571720 or 

+55  91 32571041 

Further information at: 

http://www.coopertaxibelem.com.br/  

A companhia de táxi Coopertáxi opera 

24 horas no aeroporto.  

Você pode pedir um táxi no saguão ou 

contatá-los diretamente pelo telefone 

+55 91 32571720 ou +55 91 32571041. 

Mais informações: 
http://www.coopertaxibelem.com.br/  
 

AIRPORT TAXI                            TÁXI  AEROPORTO 

HOTELS                                      HOTÉIS 

The Valeverde Turismo is FAUBAI’s 

official agency for hotels, transfer and 

tourism. 

 

 

A Valeverde Turismo é a agência 

oficial do evento para hotéis, transfer e 
turismo.  
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FAUBAI will provide transfer from the 

suggested hotels to all conference 

venues (Hangar Convention Center, 

Theatro da Paz and Gala Dinner) and 

back. 

The transfer schedule will be available 

at the hotel lobby. 

A FAUBAI disponibilizará transporte 

dos hotéis sugeridos para todos os 

locais da conferência (Hangar 

Convenções & Feiras da Amazônia, 

Theatro da Paz e Jantar de Gala) e de 

volta aos hotéis.  

Os horários de saída dos ônibus 
estarão fixados no lobby dos hotéis.  

TEMPERATURE                         TEMPERATURA 

In April, temperature in Belém city 

varies from 24 to 31 degrees Celsius 

(75 to 88 degrees Fahrenheit). 

Em abril, a temperatura na cidade de 

Belém varia de 24 a 31 graus Celsius 
(75 a 88 graus Fahrenheit). 

TRANSPORTATION TO THE     TRANSPORTE PARA O 

CONFERENCE VENUE              LOCAL DA CONFERÊNCIA 

CONFERENCE VENUE               LOCAL DA CONFERÊNCIA 

The Conference will take place at the 

Hangar Convenções & Feiras da 

Amazônia, at Av. Doutor Freitas, s/n - 

Marco, Belém /PA. 

Click on the map below to access the 

interactive map. 

 

A Conferência será realizada no 

Hangar Convenções & Feiras da 

Amazônia, localizado na Av. Doutor 

Freitas, s/n - Marco, Belém/PA. 

Clique no mapa abaixo para acessar o 

mapa interativo. 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QlO7qv-FrSYti66JP1UaEwg8XaduoKV_&ll=-1.437815539997791,-48.463496528234884&z=15


HEALTH INFORMATION            INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

Belém is the rainiest capital of Brazil, 

due to its equatorial climate directly 

influenced by the presence of the 

Amazon rainforest. 

It is important to use sunscreen as well 

as insect repellent to avoid mosquitos 

(dengue, chikungunya  and yellow 

fever).  

The purchase of health insurance for 

the length of the stay in Brazil is also 

recommended. 

Belém é a capital mais chuvosa do 

Brasil, devido ao seu clima equatorial, 

diretamente influenciado pela presença 

da floresta amazônica. 

É importante usar protetor solar e 

repelente de insetos, para evitar 

mosquitos (dengue, chikungunya e 

febre amarela).  

A compra de seguro de saúde para a 

duração da sua estadia no Brasil 

também é recomendada. 

SAFETY                                       SEGURANÇA 

As in any big city, in Belém you should 

always pay attention to your 

belongings, such as purses, wallets, 

electronic equipment, cameras, 

cellphones and smartphones. 

Como em qualquer grande metrópole, 

em Belém tenha sempre atenção aos 

seus pertences, como bolsas, carteiras, 

equipamentos eletrônicos, máquinas 
fotográficas e telefones celulares. 

POWER OUTLETS                      TOMADAS 

Power outlets in Brazil below.  

The voltage in Belém is 110 V  

Modelo de tomada no Brasil.  
A voltagem em Belém é de 110 V. 
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“Belém of the Amazon” 
 

Belém, with around 1,500,000 

inhabitants, is the economic center of 

the northern region and capital of the 

state of Pará. 
 

One of the rainiest cities in the world, 

rain often comes and goes quickly  and 

is a brief respite from the equatorial 

heat. 
 

Belém is 120km from the Atlantic Ocean 

and it is the biggest port on the Amazon 

river. From Belém, you set sail for any 

place that is navigable on the Amazon 

and its tributaries. 
 

As the Amazon River approaches the 

Atlantic Ocean, it splits into many 

branches and forms countless channels, 

fluvial islands, and two great estuaries. 
 

 

At the Ver-O-Peso Market and Port, it is 

possible to find fruits, vegetables, plants, 

fishes, medicinal herbs and roots, and 

amulets. 
B  

The Emilio Goeldi Museum, founded in 

1866, has a zoological-botanical garden, 

an aquarium and an ethnology museum. 

It is billed as the greatest anthropology 

collection of Marajoara ceramics (from 

Marajó Island), Indian artifacts and 

stuffed birds. 

“Belém da Amazônia” 
 

Belém tem cerca de 1.500.000 

habitantes e é a capital econômica do 

da região Norte do Brasil e a capital do 

estado do Pará. 
 

Uma das cidades mais chuvosas do 

mundo, a chuva geralmente vem e vai 

rapidamente e traz um breve alívio ao 

calor equatorial. 
 

Belém fica a 120 km do Oceano 

Atlântico e é o maior porto do rio 

Amazonas. De Belém, você navega 

para qualquer lugar que seja navegável 

no Amazonas e seus afluentes. 
 

Ao se aproximar do Oceano Atlântico, o 

rio Amazonas se divide em muitos 

ramos e forma inúmeros canais, ilhas 

fluviais e dois grandes estuários.  
 

No mercado e porto Ver-O-Peso é 

possível encontrar frutas, legumes, 

plantas, peixes, ervas e raízes 

medicinais e amuletos. 
 

O museu Emilio Goeldi, fundado em 

1866, possui um jardim zoológico-

botânico, um aquário e um museu de 

etnologia. Ele abriga a maior coleção de 

antropologia da cerâmica marajoara (da 

ilha de Marajó), artefatos indígenas e 

pássaros empalhados. 

WELCOME TO BELÉM               BEM VINDOS A BELÉM 
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LOCAL TOURS                           PASSEIOS LOCAIS 

The Valeverde Turismo is FAUBAI’s 

official agency for hotels, transfer and 

tourism. 

 

 

A Valeverde Turismo é a agência 

oficial do evento para hoteis, transfer e 
turismo. 
 
 

https://www.valeverdeturismo.com.br/ 
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